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R E S U M O

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram recentemente implantados no Brasil, com objetivo de tentar suprir 
a demanda e apoiar as Equipes de Saúde da Família (ESF). As parcerias multiprofissionais são importantes na promoção, 
prevenção e reabilitação de saúde sendo a inserção do fisioterapeuta uma nova perspectiva de atuação voltada para a atenção 
básica de saúde. Este artigo tem como objetivo descrever o perfil e a atuação deses profissionais do NASF no município de 
Parnaíba. Utilizou-se a metodologia qualitativa e descritiva, com análise de conteúdo descrito por Bardin1. A entrevista foi 
realizada com todos os fisioterapeutas que compõem a equipe, expondo de maneira descritiva seu perfil e atuação. Percebe-
-se um descompasso entre a formação profissional e a realidade dos serviços da Saúde Pública, além da resistência encontrada 
pelo NASF na relação direta com Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) em relação ao contexto multiprofissional 
da Saúde Pública. De um modo geral, fica explícita a importância da preparação e qualificação dos profissionais para o aten-
dimento na saúde coletiva, assim como a participação em equipes multiprofissionais com a finalidade de se obter experiências 
acerca da atenção básica de saúde desde a graduação até as especializações continuadas, o que não foi observado com os pro-
fissionais deste estudo. 

Descritores: Medicina de família e comunidade • Fisioterapeutas • Saúde pública.

A B S T R A C T 

The Centers for Support of Family Health (NASF) have recently been implemented in Brazil, aiming to meet the support 
and demand of the Family Health Team (ESF). The multidisciplinary partnerships are important for the prevention, promo-
tion and rehabilitation of health and the insertion of a physical therapist adds a new perspective focused on primary health 
care. This article aims to describe the profile and performance of these professionals in the NASF of Parnaíba. We used the 
qualitative and descriptive methodology with content analysis described by Bardin1. The interview was conducted with all 
physiotherapists who make up the team, showing their performance descriptively. A mismatch between the training and the 
reality of the Public Health services was noticed, in addition to a resistance encountered by the NASF direct towards the ESF 
related to the context of a multidisciplinary action in Public Health. It becomes clear the importance of preparation and qua-
lification for the care in public health, as well as participation in multidisciplinary teams in order to obtain experience about 
the primary care from graduation to continuing education and specialties, which was not observed with the professionals in 
this analysis. 

Descriptors: Family practice • Physical therapists • Public health. 

1 Fisioterapeuta graduado pela Universidade Federal do Piauí.
2 Professor efetivo do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí.
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I N T RO D U Ç ÃO

A partir da Conferência Nacional de Saúde de 
1986, processos importantes ocorreram, tais como 
a implantação do Sistema Unificado Descentraliza-
do de Saúde (SUDS), com a concentração de po-
der nas secretarias estaduais de saúde, e o início 
do desmonte do Instituto Nacional de Assistência 
Médica e Previdência Social (INAMPS). Além dis-
so, estava sendo elaborada uma nova Constituição 
que provocaria profundas mudanças no modelo de 
saúde do Brasil2.

A Constituição de 1988 estabeleceu a criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de or-
ganização da saúde do país, regido pelas seguintes 
diretrizes: descentralização de comando nas esferas 
de governo, integralidade das ações de saúde e par-
ticipação popular e integração da saúde na seguri-
dade social. Sendo o serviço de saúde um direito 
social e dever do Estado3.

O conceito de saúde adotado vem passando por 
transformações importantes, indo de um modelo 
hospitalocêntrico, curativo e reabilitador, para um 
modelo integral, promotor de saúde, preventivo e 
com participação popular. Essa modificação vem 
evidenciando a necessidade de uma equipe inter-
disciplinar de saúde que tenha um real contato com 
a população, a fim de desenvolver atenção integral 
com promoção, prevenção e cuidado, contando 
com a participação de seus usuários desencadeando 
uma globalidade de ações de proteção à comunida-
de4. 

O Mistério da Saúde criou em 1994 o Programa 
Saúde da Família (PSF) como forma de atingir os 
princípios de equidade e integralidade garantidos 
pelo SUS e melhorar a qualidade da atenção à popu-
lação em geral. O PSF surge como um modelo de 
assistência cujo intento é desenvolver ações de pro-
moção e proteção à saúde do indivíduo, da família 
e da comunidade, através de equipes de saúde, que 
farão o atendimento na unidade local de saúde e na 

comunidade, no nível da atenção primária5. 

Devido à necessidade de se aumentar a varieda-
de e escopo das ações básicas de saúde, a Portaria 
GM Nº 154, em 24 de Janeiro de 2008 criou os 
Núcleos de Apoio à Saúde da família (NASF). Com 
o objetivo de ampliar a abrangência e o respaldo às 
ações de atenção básica, bem como sua resolubili-
dade, apoiando a inserção da Estratégia de Saúde 
da Família. 

A equipe multiprofissional que compõe o NASF 
deve atuar em parceria com as Equipes de Saúde 
da Família (ESF), compartilhando experiências, 
trabalhando de forma integrada e complementar 
buscando instituir a integralidade no atendimento 
à população adscrita. Assim, o NASF não é porta 
de entrada no sistema de saúde, mas atua como efe-
tivador deste6. 

O NASF pode ser constituído por uma equipe 
de apoio, integrada por profissionais de diferentes 
áreas de conhecimento, como fonoaudiólogos, fi-
sioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricio-
nistas, psicólogos, assistentes sociais, educadores 
físicos, farmacêuticos, médicos acupunturistas 
e homeopatas, dentre outros, eleitos com função 
de suprir as necessidades de saúde, vulnerabilida-
des socioeconômicas e o perfil epidemiológico dos 
diversos territórios que abrangem os sistemas de 
saúde. Pode ser considerado como “retaguarda” das 
ESF, por atuar em conjunto com esses profissio-
nais, compartilhando saberes e práticas de saúde no 
cotidiano dos serviços de cada território7.

As parcerias multiprofissionais são importantes 
na promoção, prevenção e reabilitação de saúde por 
proporcionar um atendimento global, observando 
as necessidades de uma pessoa no seu âmbito inte-
gral. Insere-se, então, o fisioterapeuta, numa nova 
perspectiva de atuação voltada para a atenção básica 
de saúde8.

A fisioterapia foi inserida na atenção básica re-
centemente, compondo as equipes multiprofissio-
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nais dos NASF. Por esses motivos o objeto de atua-
ção nos níveis preventivos e de promoção ainda não 
é um consenso9. Fato este que pode ser somado ao 
surgimento da profissão exclusivamente com cará-
ter reabilitador, voltado ao tratamento de sequelas, 
próprias da atenção terciária.

Uma caracterização das ações da fisioterapia na 
atenção primária feita por Yonamine10 (2009) atri-
bui ao fisioterapeuta funções de gestão, adminis-
tração dos serviços públicos de saúde e capacitação 
dos demais profissionais da equipe multiprofissio-
nal10.

Nesse novo campo de atuação, a formação do 
fisioterapeuta deve deixar de ter predominância 
curativista e reabilitadora para também ser voltada 
para a atuação coletiva, proporcionando-lhe prática 
e conhecimento sobre as questões sociais e de polí-
ticas públicas de saúde11. 8

Os resultados da inserção do fisioterapeuta na 
atenção básica de saúde são apontados como satis-
fatórios, pois garantem maior assistência à saúde 
integral da população, antes desassistida por esse 
profissional que agora toma forma de um instru-
mento educativo, preventivo e não apenas reabili-
tador12.

Dessa forma, elucidar aspectos da inserção des-
se profissional no NASF, na perspectiva de seu per-
fil profissiográfico e percepção de sua atuação se 
faz necessário no contexto da Saúde Pública.

M AT E RI AL E M ÉTO D O S

Tratou-se de um estudo com abordagem qua-
litativa. Participaram das entrevistas os fisiotera-
peutas atuantes nos NASF da cidade de Parnaíba 
no Estado do Piauí, no período de Janeiro de 2012 
a Julho de 2012. Os profissionais foram convidados 
a participar do estudo, após uma explicação sobre 
os objetivos e procedimentos da pesquisa, confir-
mando sua participação com a assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido, sendo devi-

damente informados sobre a confidencialidade do 
estudo e sigilo de suas respostas, segundo a reso-
lução do CNS 196/96 que regulamenta princípios 
éticos sobre pesquisa com Seres Humanos. 

O projeto foi encaminhado para apreciação do 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universi-
dade Federal do Piauí, sendo aprovado sob parecer 
de número 0296.0.045.000-11 na data de 22 de se-
tembro de 2011.

O critério de inclusão foi o profissional estar 
exercendo suas funções nos NASF de Parnaíba – 
Piauí, sendo excluídos os fisioterapeutas que se 
encontravam afastados de suas funções por licença 
médica. As entrevistas continham questões abertas 
e fechadas, ocorreram nos próprios NASF e foram 
organizadas em dois blocos temáticos: Bloco 1 ca-
racteriza o profissional e o paciente contendo per-
guntas sobre dados pessoais, formação profissional, 
jornada de trabalho, perfil dos pacientes, tipo de 
intervenção de promoção e prevenção feitas na co-
munidade adscrita pelo NASF em Parnaíba; o Bloco 
2 trata de questões discursivas, como: a percepção 
dos fisioterapeutas sobre a implantação do NASF 
em Parnaíba; percepção sobre atuação dos mesmos 
no NASF de Parnaíba; as principais dificuldades da 
prática na saúde coletiva; as perspectivas para o fu-
turo segundo os fisioterapeutas.

As entrevistas ocorreram no período disponibi-
lizado pelos profissionais, em locais com ambiente 
calmo e tranquilo, onde foi possível resguardar o 
sigilo das informações. Em seguida, as entrevistas 
foram transcritas para efeito de análise de conteúdo 
descrito por Bardin1. Foram entrevistados todos os 
fisioterapeutas dos 04 núcleos da cidade, totalizan-
do 05 profissionais.

A análise dos dados quantitativos para a caracte-
rização dos sujeitos foi feita utilizando-se o software 
Excel; já para os resultados referentes às questões 
discursivas, foi realizada a leitura crítica e exaustiva 
do material produzido, partindo-se, então, para a 
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análise do conteúdo das entrevistas, uma vez que 
essa metodologia visa evidenciar o sentido das in-
formações colhidas durante o estudo, utilizando 
técnicas de pesquisa que favorecem a comparação e 
interpretação dos resultados. Com o conteúdo das 
respostas surgem categorias temáticas que expres-
sam o pensamento dos informantes. O processo de 
análise se conclui com o confronto das informações 
com as já relatadas na literatura.

RE S U LTAD O S E D I S C U S S ÃO

A cidade de Parnaíba, de acordo com o últi-
mo senso do IBGE13 (2010), apresenta um total de 
145.705 habitantes, com 125.287 pessoas cadastra-
das nos quatro NASF. 

O NASF de Parnaíba (Piauí) é composto por 25 
profissionais, sendo 05 fisioterapeutas, distribuídos 
em 02 fisioterapeutas no NASF 1, 01 fisioterapeuta 
no NASF 2, 01 no NASF 3 e 01 no NASF 4. Todos 
os fisioterapeutas participaram do estudo. 

A inserção do fisioterapeuta no NASF de Parna-
íba iniciou no ano de 2009, verificando-se a escas-
sez de dados bibliográficos referentes ao assunto, 
especificamente na região. Isso gera um reflexo da 
reduzida experiência da fisioterapia na atenção pri-
mária, resultando em desconhecimento das inúme-
ras possibilidades de atuação do fisioterapeuta por 
outros profissionais de saúde, gestores e, muitas 
vezes, pela própria população14.

A Tabela 1 caracteriza os fisioterapeutas do 

NASF de Parnaíba mostrando que a maioria é do 
sexo feminino, com faixa etária predominante va-
riando de 25 a 30 anos. 

Os Fisioterapeutas entrevistados são jovens e 
graduados recentemente. Essa característica é im-
portante, pois a formação do fisioterapeuta nos úl-
timos anos tem contemplado a temática da saúde 
coletiva; assim, há uma maior possibilidade de tais 
profissionais adquirirem conhecimento sobre o as-
sunto na própria graduação10, 15

Segundo Guanaes e Mattos16 (2008), reflexões 
sobre a formação do profissional da saúde surgi-
ram enfatizando a necessidade de se adequar o seu 
perfil com as necessidades dos setores onde irão 
atuar, sobretudo considerando-se os princípios do 
SUS. Discutindo-se principalmente a importância 
de uma formação generalista, crítica e reflexiva 
que envolva os conhecimentos teóricos e práticos 
ao desenvolvimento concomitante de habilidades 
pessoais e de relacionamento humano, favoráveis 
às práticas de comunicação, liderança, trabalho em 
equipe e interação com a comunidade. Essas ações 
baseiam-se fundamentalmente no atual cenário da 
saúde, onde surge a atenção básica como estratégia 
de reorganização do modelo assistencial vigente.

Na totalidade, os 05 fisioterapeutas dizem estar 
satisfeitos com seu trabalho, porém todos assumem 
que a equipe não supre a demanda populacional. 
Com uma média de um fisioterapeuta para cada nú-
cleo, que é composto por uma população estimada 
na média de 31.322 pessoas cada, é possível perce-
ber essa dificuldade.

Campos e Belisário17 (2001) discutiam distintos 
problemas desde a época da implantação do PSF, sen-
do considerado por eles como o mais grave a carên-
cia de profissionais, quantitativa e qualitativamente, 
para atender à necessidade desse programa. Contudo, 
todos esses elementos só fizeram aprofundar o desa-
fio ao se discutir o processo de formação e educa-
ção continuada desses profissionais organizados em 

Variável n %
Sexo
Masculino 2 40%
Feminino 3 60%
Faixa etária
20 a 24 anos 1 20%
25 a 30 anos 3 60%
31 a 35 anos 1 20%

Tabela 1: Características dos Fisioterapeutas do NASF de Parnaíba
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equipe. Ainda, para eles, algumas modalidades como 
curso de especialização em saúde da família, dirigi-
dos aos profissionais de nível superior e capacitação 
da equipe em conjunto, proporcionam uma formação 
mais voltada para as propostas das políticas vigentes. 
Ainda recentemente, após a implantação do NASF, 
temos carência de fisioterapeutas especializados mais 
especificamente nessa área de atuação na Saúde Pú-
blica, como mostram os dados deste estudo no muni-
cípio de Parnaíba. 

Ao analisar o segundo bloco de perguntas, no 
qual os profissionais eram questionados sobre sua 
percepção quanto à implantação do NASF, foi pos-
sível identificar três categorias temáticas: (1) Resis-
tência ao novo modelo por parte da ESF, (2) Impor-
tância da atuação do Fisioterapeuta na equipe do 
NASF e (3) Dificuldades enfrentadas.

A resistência imposta pela ESF ocorreu devido à 
expectativa equivocada sobre a atuação do fisiote-
rapeuta centrado no modelo biomédico, excluindo-
-se a real condição preventiva no modelo de aten-
ção à saúde do NASF, como podemos perceber em 
algumas falas: 

“O processo de implantação do NASF em Parnaíba foi bem 
complicado, encontramos muita resistência por parte das 
ESF, que gostariam e esperavam que fôssemos atuar atra-
vés de atendimentos individuais.” FISIOTERAPEUTA 
A

“[...] a implantação foi positiva, mas encontramos ainda 
dificuldade de aceitação por parte das ESF, de aceitar a 
prioridade dada à prevenção [...]” FISIOTERAPEUTA 
B

 “ a implantação dos NASF, veio preencher a lacuna, veio 
complementar uma equipe multiprofissional, com foco na 
prevenção diferente que a equipe era acostumado com fi-
sioterapia[...]”. FISIOTERAPEUTA C

 “A ESF teve dificuldades com aceitação do modo preven-
tivo dos fisioterapeutas também pelos motivo nos quais os 
primeiros que eram contratados e por causa de questões 
políticas fazia atendimentos ambulatoriais e domiciliares, 
mas quando mudou o regime para concursado começaram 
a trabalhar conforme as diretrizes do NASF” FISIOTE-
RAPEUTA D 

“ Existem dificuldades de trabalhar com a ESF, devido a 
falta de articulação com a rede...” FISIOTERAPEUTA 
E

As principais dificuldades enfrentadas pelos fi-
sioterapeutas do NASF de Parnaíba têm sido volta-
das para a relação interpessoal com os demais pro-
fissionais da equipe e dificuldades estruturais.

Segundo os entrevistados, há, semanalmente, 
reuniões de discussão interdisciplinar e multipro-
fissional. Porém, 80% afirmam em entrevista não 
haver suporte necessário para atuação, tendo-se 
como dificuldades citadas por todos: transporte e 
materiais, além de outros problemas também men-
cionados por alguns entrevistados como a territori-
zação e outros em geral.

É de extrema importância para imprimir mais 
qualidade no serviço coletivo uma experiência 
conjunta de todos os atores envolvidos. Por tal mo-
tivo, em um estudo feito por Nunes18 (2005), em 
uma pós-graduação em saúde coletiva, a avaliação 
dos processos formativos para os trabalhadores do 
NASF indica que a residência multiprofissional em 
Saúde da Família (RMSF) é uma das estratégias 
consideradas positivas para a formação de profissio-
nais com perfil para trabalhar diretamente com as 
ferramentas do NASF. A RMSF fundamenta-se na 
interdisciplinaridade, facilitando a construção de 
um conhecimento ampliado de saúde, que precisa 
qualificar os trabalhadores para o desafio de tra-
balhar na coletividade, visualizando as dimensões 
objetivas e subjetivas dos sujeitos. 

 Esse tipo de prática não é vista no município 
de Parnaíba, pois a totalidade dos entrevistados 
relata não possuir nenhum tipo de experiência se-
melhante a essas citadas acima. Podemos associar 
tal ausência de vivência em coletividade ao fato de 
encontrarmos tantas barreiras e dificuldades por 
meio dos fisioterapeutas em relação às ESF, que 
mostram, neste estudo, uma relação interpessoal e 
de convivência difícil. O trabalho em equipe mul-
tiprofissional ainda encontra obstáculos, sendo ne-
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cessária a busca de permeabilidade e inovação aos 
envolvidos nesse processo.

Cardoso19 (2004), ao estudar sobre relações 
interpessoais nas equipes do PSF, verifica as di-
ferenças entre os diversos tipos de profissionais, 
comprovando novamente que existem fatores que 
influenciam a interação nessas relações, não apenas 
entre os profissionais, mas também entre a equipe 
e a comunidade. Portanto, ao falar de uma equipe 
interdisciplinar, estamos nos referindo ao encontro 
de diferenças, tanto objetivas quanto subjetivas. 
São nesses encontros que o trabalho coletivo se 
desenvolve. Desde simpatia e alianças a conflitos e 
resistências. Na interseção dessas perspectivas pro-
fissionais e interpessoais, as dificuldades começam 
a surgir.

Há, ainda, falta de profissionais habilitados para 
a prestação de assistência integral à saúde, avançan-
do-se com dificuldade na garantia de equidade e 
resolutividade das assistências ambulatorial e hos-
pitalar. O alcance de objetivos relacionados com 
a resolução desses problemas depende, entre ou-
tras medidas, do incentivo à educação permanente 
como estratégia na reorganização dos serviços de 
saúde e da integração de todos os membros envol-
vidos no processo de construção de saúde para to-
dos20.

Sobre os questionamentos de percepção quanto 
à atuação do fisioterapeuta no NASF, foi unânime 
o pensamento dos entrevistados, pois se revelaram 
conscientes sobre o seu papel quanto à prevenção e 
promoção da saúde, afastando-se do foco reabilita-
dor da fisioterapia na Saúde Coletiva. Como mos-
tram os seguintes relatos:

“A atuação tem sido bastante desafiadora devido nossa 
formação ser voltada essencialmente para a reabilitação, 
até mesmo pela visão dos profissionais das ESF e da comu-
nidade de que o fisioterapeuta tem que estar diretamen-
te envolvido na terapia com o paciente. [...] a demanda 
de pacientes para a fisioterapia está sendo voltada para 
orientações e ensinamentos para os cuidadores e atividades 

coletivas com diversos grupos.” FISIOTERAPEUTA A

“A atuação da fisioterapia por muito tempo foi encarada 
como simplesmente curativista e/ou reabilitadora, porém 
no NASF, o fisioterapeuta deve ter um olhar multidisci-
plinar, focando na reabilitação apenas quando preciso”. 
FISIOTERAPEUTA B

 “O trabalho em equipe permite que o conhecimento indi-
vidual deixe de ser específico e assim todos têm oportuni-
dade de ampliar seus conhecimentos e consequentemente 
sua capacidade de atuação em função do bem da comuni-
dade, algo que todos os profissionais do NASF em Parnaí-
ba estão aprendendo.” FISIOTERAPETA D

Em relação às dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais, todos afirmam haver contrariedades 
com ESF, falta de materiais e transporte. Como 
podemos constatar nos relatos: 

“Atualmente as principais dificuldades estão sendo estru-
turais. Há deficiência de materiais para as atividades, de 
transporte para o deslocamento dos profissionais e espaço 
adequado para realização de atividades” FISIOTERA-
PEUTA A

“As dificuldades envolvem a falha na logística e a grande 
demanda populacional para a quantidade de profissionais 
do NASF. Porém, chamo a atenção para a falta de iden-
tidade dos profissionais para com o trabalho na Atenção 
Básica de Saúde, que acarreta disparidades na relação 
ESFxNASF. FISIOTERAPEUTA D

 A população mais atendida nos NASF de Parna-
íba, segundo a pesquisa, é a idosa. Essas atividades 
são embasadas no conceito de envelhecimento ati-
vo, preconizado pela Organização Mundial de Saú-
de, que também não exclui os atendimentos com 
foco em disfunções específicas como forma de atu-
ação nesse grupo populacional21.

Além da importância que têm os indivíduos por-
tadores da patologia já instalada, podemos destacar 
as atividades com objetivo principal de promoção 
da saúde, envolvendo indivíduos com enfermidades 
ou não, que não possuam a patologia como critério 
de inclusão. Dessa maneira, a marcante presença 
do modelo assistencial tradicional pode ser perce-
bida devido à citação de doenças como caracteri-
zação e denominação de alguns grupos22. Podemos 
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citar alguns grupos de orientação do NASF de Par-
naíba, como: Grupo Diabetes, Grupo Hipertensão 
Arterial Sistêmica e Grupo Equilíbrio. 

Segundo Nascimento e Oliveira7 (2010), o 
NASF integra as equipes da ESF com a presença de 
outros profissionais, buscando-se alcançar a inte-
gralidade da atenção e a interdisciplinaridade das 
ações. Atuando em conjunto com esses profissio-
nais, compartilhando com eles saberes e práticas de 
saúde no cotidiano dos serviços de cada território. 
As ações desenvolvidas pelo NASF visam buscar 
mais qualidade ao serviço prestado e não apenas 
suprir a demanda assistencial no seu aspecto mera-
mente numérico. 

A atuação do fisioterapeuta é essencial para que 
o SUS e a comunidade compreenda que a fisiote-
rapia não possui apenas a função curativista, mas 
também contribui para a saúde funcional de cada 
cidadão, através de uma atuação preventiva, com 
a finalidade de reduzir o número de leitos e custos 
para o tratamento da população23.

Quando questionados sobre o suporte necessá-
rio para atuação, 80% dos profissionais afirmam 
não ser suficiente. Porém, é de conhecimento de 
que o SUS é financiado com capital arrecadado por 
impostos e contribuições sociais pagos pela popu-
lação e dispõe dos recursos dos governos federal, 
estadual e municipal. Tendo como objetivo ser me-
canismo de promoção à igualdade na prestação de 
serviços, suprir as necessidades da saúde da popu-
lação e oferecer serviços com qualidade24.Em pes-
quisas realizadas por Delai e Wisniewski25 (2011) 
, dos 24 entrevistados, a maioria (37,5%) dedica-
va carga horária semanal de 20 horas à função de 
fisioterapeuta do PSF. Considerada por eles como 
insuficiente para atender a demanda e solucionar 
os problemas de saúde prevalentes na população, 
sendo preciso tempo integral de dedicação, no qual 
poderiam ser desenvolvidas ações preventivas, no 

controle de riscos, e ações curativas no controle de 
danos. Assemelhando-se com o atual estudo, onde 
todos os entrevistados relatam que a equipe não su-
pre a demanda populacional. 

CO N C LU S ÃO

Através dos resultados obtidos no estudo, ob-
serva-se a importância da prática fisioterapêutica 
no contexto da saúde pública e a sua relevância na 
atuação conjunta com a equipe multiprofissional. 
Porém, ainda se encontra resistência por parte das 
ESF com a inserção do fisioterapeuta na atenção 
primária. Além de ser observado que ainda con-
vivemos com um modelo assistencial curativista, 
sendo a prevenção um processo em construção da 
fisioterapia.

A implantação do NASF com número insufi-
ciente de equipes em relação a população adscrita, 
pode gerar conflitos e frustrações pela incapacida-
de dos profissionais de atender à demanda local, 
sendo este um agravante à permanência e forma-
ção de vínculo ao núcleo, havendo necessidade de 
maior atenção da Política Nacional de Atenção Bá-
sica (PNAB) com a ampliação da assistência pelo 
NASF às populações menos favorecidas.

De um modo geral, fica explícita a importância 
da preparação e qualificação dos profissionais para 
o atendimento na saúde coletiva, assim como a par-
ticipação em equipes multiprofissionais, com a fi-
nalidade de se obter experiências acerca da atenção 
básica de saúde desde a graduação até as especiali-
zações continuadas, o que não foi observado com os 
profissionais deste estudo. 

Durante a pesquisa, identificamos a escassez 
de publicações que quantifiquem os resultados da 
inserção do fisioterapeuta no NASF, sugerindo-se 
novas pesquisas no campo, de modo a identificar 
melhor o perfil e a atuação desses profissionais no 
atual modelo de assistência à saúde no Brasil.
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